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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 O processo de planejamento é estratégico para a gestão Sistema Único de Saúde - SUS, sua importância e potencialidade vêm sendo 

crescentemente reconhecidas, em especial nos últimos anos. Os avanços na construção do SUS são inegáveis, sendo que os desafios atuais exigem a 

concentração de esforços para que o planejamento possa responder oportuna e efetivamente as necessidades do Sistema e as demandas que se apresentam 

continuamente aos gestores. Tais esforços devem se traduzir, na prática, na implementação de processos que permitam a formulação e a aplicação efetiva 

de instrumentos básicos de planejamento, na conformidade dos princípios e diretrizes que regem o SUS (PLANEJASUS, 2009). 

 

 O Sistema de Planejamento do SUS, cuja regulamentação obteve a aprovação da Comissão Intergestores Tripartite no dia 9 de novembro de 

2006, estabelece os instrumentos básicos que dão expressão concreta a este Sistema, que são: o Plano de Saúde, a Programação Anual de Saúde (PAS) 

e o Relatório Anual de Gestão (RAG).  

 

É importante destacar igualmente as Portarias editadas pelo Ministério da Saúde de Nº. 399, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o Pacto pela 

Saúde, no qual é definido o Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS, seus objetivos e pontos prioritários de pactuação. 

 

Este é um instrumento, que norteará as medidas e iniciativas em caráter propositivo para o detalhamento das diretrizes propostas no PS e o 

respectivo Termo de Compromisso de Gestão, visando às responsabilidades do gestor para as instâncias de controle interno e externo do SUS, sendo o 

seu resultado expresso no RAG. 
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1. INTRODUÇAO  

 

 

                Conforme artigo 97 da Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017 a Programação Anual de Saúde (PAS) é, por 

definição, o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde, com suas respectivas ações a cada ano de sua vigência.  

            

  Apresenta, portanto, o detalhamento das ações, indicadores e metas anuais a serem atingidas, responsáveis e eventuais parcerias, bem como a 

previsão de recursos financeiros a serem disponibilizados no ano para a execução das proposições do Plano de Saúde. Tem como base legal para sua 

elaboração as normas do Ministério da Saúde, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA do respectivo exercício. 

 

            A elaboração desta programação contará com o empenho dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde e na medida do possível os 

indicadores do SISPACTO estabelecidos em portaria do MS (em 2008, pela PT MS/GM 325 e MS/GM 48/09) estarão alinhadas aos Programas/Eixos 

estabelecidos. Será apresentado e avaliado no Conselho Municipal de Saúde para aprovação. 

           A Portaria MS nº750, dia 29 de abril de 2019, que institui o Sistema DigiSUS Gestor Modulo Planejamento(DGMP) no âmbito do Sistema Único 

de Saúde e, torna obrigatório o registro de informações relativas  as metas da Pactuação Interfederativa de Indicadores por estados e municípios 

anualmente. 
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Quadro – Ações anuais 

 

Eixo 01: ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE 

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivos:  

 Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das 

necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar.  

 Qualificar e fortalecer a Atenção Primária em Saúde (APS) em Fortaleza dos Valos, desenvolvendo o conjunto de ações de caráter individual ou 

coletivo, promovendo saúde, prevenindo doenças, diagnosticando, tratando e reabilitando pacientes.  

 Aprimorar a relação e a atuação do Conselho Municipal de Saúde com o gestor municipal, estadual e federal do SUS.  

 Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde no Município, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, 

Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. 

Diretriz:  

 Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento 

das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a 

medicamentos no âmbito do SUS. 

Metas:  

 Ampliar conhecimento do Controle Social junto a sociedade. 

 Garantir os usuários a participar das ações de saúde do Município. 

 Aumentar o acesso da população as ações de saúde. 

 Ampliar o atendimento de saúde através das equipes de ESF nas comunidades de seu território. 

 Melhorar o acompanhamento das condicionalidades do setor saúde do programa bolsa família (acompanhamento das famílias e crianças 

beneficiárias).  

 Acesso à população com síndrome gripal as unidades de saúde para consultas e acompanhamento. 

 Conscientizar a população sobre como se prevenir da pandemia covid-19 através de visitas domiciliares com os agentes de saúde e profissionais da 

saúde. 
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Indicadores:                                                                                                                                                                     

 Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa família 

 Cobertura populacional estimada pela equipe de atenção básica                                 

 Proporção de exodontias em relação aos procedimentos                                                                                          

 Planos de saúde enviados ao Conselho de Saúde                                                                                                     

 Proporção de óbitos nas internações por Infarto Agudo do Miocárdio(IAM)                                                       

 Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT - doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)                

                                                

Metas: 

80,00 % 

    100,00 % 

  9,30 % 

  1  

26,67 %  

      11 

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

1. Reduzir e prevenir riscos e 

agravos à saúde da população, por 

meio das ações de vigilância, 

promoção e proteção, com foco na 

prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis, acidentes e 

violências, no controle das doenças 

transmissíveis e na promoção do 

envelhecimento saudável. 

Incentivar a população para 

participar dos grupos de prevenção 

à saúde, como: Grupos de Saúde, 

Reeducação Alimentar, Oficinas de 

Atividade Física e Combate ao 

Tabagismo. 

Ampliar os grupos abrangendo os 2 

turnos (manhã e tarde) 

 Federal 

Estadual e  

Municipal 

Gestão  

AB 

Saúde da Família 

 

Secretaria 

Educação, 

Desporto e 

Cultura, da 

Assistência Social 

e Habitação. 

2. Ampliar o atendimento Médico e 

de Enfermagem 

Atender a demanda através de 

agenda e demanda espontânea  

 Federal 

Estadual e  

Municipal  

Atenção Básica e 

Saúde da Família 

 

3. Manter a cobertura populacional 

da Atenção Básica por meio da 

Estratégia Saúde da Família. 

a. Acompanhar a qualidade do 

preenchimento e agilidade na 

atualização do SCNES.  

b. Ampliar a qualidade do 

preenchimento e agilidade na 

atualização dos sistemas de 

Informação.  

c. Cadastramentos de todas as 

Famílias do território no E-SUS 

 Federal 

Estadual e  

Municipal. 

Atenção Básica e 

Saúde da Família 
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d. Manutenção da ESF, através de 

repasse de incentivo financeiro. 

e. Redução da internação 

hospitalar por diabetes mellitus, 

por acidente vascular cerebral 

(AVC), 

f. Redução e monitoramento da 

prevalência da obesidade. 

g. Manutenção do bochecho com 

flúor em crianças a partir de 6 

anos de idade. 

4. Desenvolvimento do Programa 

Nacional de Melhoria de Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica – 

PMAQ 

3º ciclo do PMAQ: Adesão e 

Contratualização, Certificação e 

Recontratualização. 

Desenvolvimento do conjunto de 

ações para a qualificação da 

Atenção Básica envolvendo: Auto 

avaliação Monitoramento de 

Indicadores de Saúde Apoio 

Institucional Educação Permanente 

Cooperação Horizontal. 

   

 Federal 

Estadual e  

Municipal. 

Gestão 

Equipes de Saúde 

da Família 

  

 

Atenção Básica 

5. Ampliar o acesso, qualificar e   

conscientizar a população sobre a 

prevenção ao covid-19 através de 

atendimento, campanhas educativas, 

blitz e visitas domiciliares com os 

agentes de saúde e profissionais da 

saúde. 

 

 

 

 

 

a. Acesso a população com 

síndrome gripal as unidades 

de saúde. 

b. Disponibilizar para as 

equipes de saúde EPIs e 

álcool gel. 

c. Disponibilizar para as 

equipes e pacientes com 

síndrome gripal testes 

rápidos para covid-19. 

d. Orientar a população, 

empresas, supermercados, 

 Federal 

Estadual e  

Municipal. 

Gestão 

Equipes de Saúde 

da Família e 

Vigilância 

Epidemiológica, 

Atenção Básica 
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padarias e o comércio em 

geral e visita aos domicílios 

sobre as medidas 

necessárias e protetivas para 

o enfrentamento do covid-

19. divulgação de 

informações à população, 

 

e. Notificar e investigar no E- 

SUS VE e SIVEP gripe 

todos os casos suspeitos de 

covid-19. 

f. Acompanhar pacientes em 

isolamento domiciliar 

g. • Ações e serviços públicos 

de saúde compreendidos por 

, ações de atenção básica, 

vigilância, bem como 

aquisição e distribuição de 

medicamentos e insumos, 

h. • Aquisição de 

equipamentos, contratação 

de serviços de saúde, 

contratação temporária de 

pessoal. 

 

 

 

Eixo 02: QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA ATENÇÃO À SAÚDE (PNH) 

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivos:  
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 Qualificar e Desenvolver a Humanização na Atenção Básica no Município de Fortaleza dos Valos. 

 Ampliar as ofertas da Política Nacional de Humanização aos gestores e aos conselhos de saúde, priorizando a atenção básica; 

 Incentivar a inserção da valorização dos trabalhadores do SUS na agenda dos gestores, dos conselhos de saúde e das organizações da sociedade 

civil; 

  Divulgar a Política Nacional de Humanização e ampliar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos 

sociais e instituições. 

 

Diretrizes:  

 Promover e desenvolver políticas de gestão do trabalho, considerando os princípios da humanização, da participação e da democratização das 

relações de trabalho. 

 

 

Metas:  
  Redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso; 

  Atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco; 

  Implantação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo; 

  Garantia dos direitos dos usuários; 

  Valorização do trabalho na saúde;  

  Gestão participativa nos serviços. 

 

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  
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1. Implantar programas de 

humanização nas UBS como 

Humaniza SUS; 

 

100% das Unidades com o 

programa implantado. 

 Contagiar trabalhadores, gestores e 

usuários do SUS com os princípios 

e as diretrizes da humanização; 

- Fortalecer iniciativas de 

humanização existentes; 

- Desenvolver tecnologias 

relacionais e de compartilhamento 

das práticas de gestão e de atenção; 

- Aprimorar, ofertar e divulgar 

estratégias e metodologias de apoio 

a mudanças sustentáveis dos 

modelos de atenção e de gestão; 

- Implementar processos de 

acompanhamento e avaliação, 

ressaltando saberes gerados no SUS 

e experiências coletivas bem-

sucedidas. 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Gestão, Atenção 

Básica e Saúde da 

Família. 

Coordenadoria de 

Saúde 

2. Incentivo, apoio e capacitação 

permanente de recursos 

humanos; 

 

Instrumentalizar profissionais de 

saúde, promovendo reuniões, 

cursos, capacitações, seminários, 

palestras e oficinas sobre diversas 

temáticas e áreas, que auxiliem na 

qualificação de sua atuação 

profissional; 

Organizar capacitação das Equipes 

das Unidades Básicas com 

qualificação em saúde da família, 

com realização de curso 

introdutório. 

 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Gestão, Atenção 

Básica e Saúde da 

Família. 

Coordenadoria de 

Saúde 

Eixo 03: PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE (PNCT) 
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Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo:  

 Fortalecer a promoção e a vigilância em saúde. 

Diretriz:  

 Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde 

Metas: 

 Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. 

 Garantir a realização de exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose. 

 Ampliar a coleta de escarro para diagnosticar casos novos e atingir a meta pactuada. 

 Ampliar a realização de cultura para os casos de retratamento de tuberculose (recidiva, reingresso após abandono e falência de tratamento). 

 Encerrar oportunamente os casos novos de tuberculose no SINAN. 

 Verificar a cobertura do tratamento supervisionado dos casos novos pulmonares bacilíferos. 

 Realizar busca de contatos de casos. 

Indicadores:  

 Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial. 

 Proporção de exame Anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose 

              Meta:    

                  75%  

                100% 

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

1. Busca ativa de casos Identificação de Sintomáticos 

(SR) 

 

TFVS 

Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

AB, Vig. 

Epidemiológica, 

ESF e ACS. 

Rede Privada, 

Hospital local.  

2. Diagnóstico clinico de casos 

 

Exame clinico de SR e 

comunicantes 

 

TFVS 

Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Médicos e 

Enfermeiros de 

todas UBS. 

Rede Privada, 

Hospital local. 

3. Acesso a exames para 

diagnóstico e controle: 

laboratorial e radiológico 

Duas baciloscopias de escarro 

para todos os pacientes 

sintomáticos respiratórios; Uso de 

 

TFVS 

Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Vig. 

Epidemiológica e 

Gestão 
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 exame radiológico em casos 

específicos 

 

4. Cadastramento dos portadores 

 

Alimentação e análise dos 

Sistemas de Informação (Sinan).  

Registro de dados individuais do 

tratamento no Livro de Registro 

de Casos e na ficha de TS do 

paciente  

 

TFVS 

Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Vig. 

Epidemiológica 

  

5. Tratamento dos casos 

BK +(Supervisionado) e BK 

– (Auto administrativo) 

 

Utilização dos esquemas 

padronizados pelo MS de eficácia 

comprovada para cada tipo de 

caso; 

Tratamento supervisionado dos 

casos BK+; 

Tratamento auto administrativo 

dos casos BK – ; 

Fornecimento dos medicamentos; 

Educação e aconselhamento dos 

pacientes; 

Atendimento às intercorrências; 

Busca de faltosos. 

 

 

TFVS 

Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Vig. 

Epidemiológica, 

ESF e ACS.  

 

6. Medidas Preventivas 

 

Vacinação com imunobiológico 

BCG 

Pesquisa de Comunicantes 

Quimioprofilaxia 

Ações educativas 

Educação Permanente 

 

 

TFVS 

Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Vig. 

Epidemiológica, 

ESF e ACS. 

Coordenadoria de 

Saúde 

 

 

 

Eixo 04: PROGRAMA DE CONTROLE DA HANSENÍASE 

Ano de Referência: 2021 
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Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo:  

 Fortalecer a promoção e vigilância em saúde. 

Diretriz:  

 Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.  

 Examinar os contatos intradomiciliares dos casos novos de hanseníase diagnosticados no ano da avaliação. 

 Avaliar no diagnóstico o grau de incapacidade física dos casos novos de hanseníase. 

 Avaliar o grau de incapacidade física dos casos curados de hanseníase no ano de avaliação. 

 Realizar capacitação de pessoal – estados, para ações de controle da hanseníase (conteúdo mínimo diagnóstico, tratamento e prevenção de 

incapacidades). 

Metas: 

 Aumentar a proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase. 

Indicadores: 

 Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes 

 Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase. 

           Meta:    

             85%      

             84%                       

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

1. Busca ativa de casos 

 

Identificação de Sintomáticos 

Dermatológicos entre usuários 

TFVS Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

AB, Vig. 

Epidemiológica, 

ESF e ACS 

Rede Privada, 

Hospital local. 

2. Diagnóstico clinico de casos 

 

Exame de Sintomáticos 

Dermatológicos e Comunicantes 

de casos de classificação clinica 

dos casos (multibacilares e 

paucibacilares). 

TFVS Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

AB, Vig. 

Epidemiológica, 

ESF e ACS 

Rede Privada, 

Hospital local. 

3. Cadastramento dos portadores Alimentação e análise dos 

Sistemas de Informação (Sinan) 

TFVS Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

AB, Vig. 

Epidemiológica, 

ESF e ACS 

 

 

4. Tratamento Supervisionado dos 

casos 

Acompanhamento ambulatorial e 

domiciliar; 

Avaliação dermato-neurológica; 

TFVS Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

AB, Vig. 

Epidemiológica, 

ESF e ACS 
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 Fornecimento de medicamentos 

Curativos; 

Atendimento de Intercorrências  

 

Gestão 

 

5. Controle das incapacidades 

físicas 

 

Avaliação e classificação das 

incapacidades físicas; 

Aplicação de técnicas simples de 

prevenção e tratamento de 

incapacidades; 

Atividades educativas  

 

TFVS Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

AB, Vig. 

Epidemiológica, 

ESF e ACS 

Ambulatório do 

Estado em POA. 

 

6. Medidas Preventivas 

 

Pesquisa de Comunicantes; 

Divulgação de sinais e sintomas 

de hanseníase; 

Prevenção de incapacidades 

físicas; 

Ações educativas. 

Educação Permanente. 

 

TFVS Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

AB, Vig. 

Epidemiológica, 

ESF e ACS 

Coordenadoria de 

Saúde 

 

 

Eixo 05:  HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA  

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo:  

  Reduzir a internação hospitalar por acidente vascular cerebral (AVC) no Município de Fortaleza dos Valos. 

 Fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com essa doença por meio da integralidade e da longitudinalidade do cuidado, na atenção básica.  

 Criar estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica. 
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Diretriz:  

 Estimular a adesão e utilização dos protocolos de prevenção clínica de doença cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica, conforme cadernos 

de atenção básica. 

 Melhorar o acesso regular a medicamentos definidos nos protocolos de controle de hipertensão e diabetes. 

Indicadores:  

 Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM) 

  Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, 

câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas). 

        Meta:     

         26,67 %               

 

          11 

 

Ações     e        Metas Anuais 

Recursos 

Orçamentários 

 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias 

Ações  Metas  

 

1. Diagnóstico precoce e Controle 

da PA 

 

Além do diagnóstico precoce, o 

acompanhamento efetivo dos 

casos pelas equipes da AB é 

fundamental, pois o controle da 

pressão arterial (PA) reduz 

complicações cardiovasculares e 

desfechos como Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM), Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), 

problemas renais, entre outros.  

Verificação de P.A. nas UBS, 

Visita Domiciliar e Eventos. 

Observar Hipertensão arterial 

segundo os ciclos de vida. 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Gestão, Atenção 

Básica e Saúde da 

Família. 

Entidades do 

município. 

2. Consulta Médica na UBS Consulta médica na avaliação 

inicial da pessoa com HAS deverá 

ser realizada pelo médico da UBS. 

Identificar outros fatores de risco 

para DCV, avaliar a presença de 

lesões em órgãos-alvo (LOA) e 

considerar a hipótese de 

hipertensão secundária ou outra 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Médica  



PAS-PROGRAMAÇÃO ANUAL EM SAÚDE DE FORTALEZA DOS VALOS 2021 
 

 16 

situação clínica para 

encaminhamento à consulta em 

outro nível de atenção. O processo 

de educação em Saúde 

estabelecido entre o médico e a 

pessoa deve ser contínuo e 

iniciado nessa primeira consulta. 

Investigar a sua história, realizar o 

exame físico e solicitar exames 

laboratoriais, que contribuirão 

para o diagnóstico, a avaliação de 

risco para DCV e a decisão 

terapêutica.  

Observar Hipertensão arterial 

segundo os ciclos de vida 

3. Prevalência de HAS no 

município, na equipe. 

Cadastramento e 

acompanhamento dos 

portadores de HAS. 

Periodicamente alimentar e 

analisar os dados dos Sistemas de 

Informação. 

E-SUS e Prontuário da Família 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Gestão, Atenção 

Básica e Saúde da 

Família e ACS. 

 

 

4. Manter  consulta de 

Enfermagem 

Manter nas UBS a Consulta de 

enfermagem para pessoas com 

pressão arterial limítrofe, para 

prevenção primária da HAS, para 

estratificação de risco para 

doenças cardiovasculares e para 

acompanhamento da pessoa com 

HAS. 

Observar Hipertensão arterial 

segundo os ciclos de vida. 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Enfermagem 

( Enfermeiro) 

 

5. Tratamento  e 

Acompanhamento das 

Pessoas com Hipertensão 

Arterial Sistêmica na 

Acompanhamento ambulatorial e 

domiciliar pela equipe médica e 

de enfermagem. 

Acompanhamento de pacientes 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Atenção Básica e 

Saúde da Família e 

Farmacêutica. 

 Média e Alta 

complexidade 
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Atenção Básica com sequelas e outras  

complicações. 

Fornecimento de medicamentos, 

observando a lista dos 

medicamentos padronizados. 

6. Atendimento multidisciplinar Atendimento Nutricional 

(nutricionista) para 

recomendações Nutricionais na 

Prevenção e o Manejo da 

Hipertensão Arterial Sistêmica 

através de consulta individual e 

em grupo 

Encaminhar para as Oficinas 

Terapêuticas de Atividade Física 

para Pessoas com 

Hipertensão Arterial Sistêmica 

Saúde Bucal e Hipertensão 

Arterial Sistêmica: Ofertar, 

Agendar e/ou encaminhar para 

Consulta odontológica individual 

e Orientações em Grupos. 

Orientações farmacêuticas nos 

Grupos. 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Atenção Básica e 

Saúde da Família e 

Farmacêutica. 

 

7. Atendimento de urgência  Primeiro atendimento às crises 

hipertensivas e outras 

complicações na UBS e/ou no 

ambiente hospitalar. 

Atendimento domiciliar se 

necessário. 

Manter de medicamentos de 

urgência na UBS 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Gestão, Atenção 

Básica e Saúde da 

Família e 

Farmacêutica. 

Hospital local. 

 

8. Medidas Preventivas 

 

Ações educativas para controle de 

condições de risco (obesidade, 

vida sedentária, tabagismo), 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Gestão, Atenção 

Básica e Saúde da 

Família. 
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prevenção de complicações. 

Educação Permanente para as 

equipes da AB. 

Criar e distribuir materiais 

educativos. 

9. Acompanhamento dos 

Hipertensos nos Grupos de saúde 

Incentivar a participação dos 

Hipertensos no grupo de saúde 

mais próximo de sua residência. 

Palestras, verificação PA, Entrega 

dos medicamentos básicos e 

encaminhamentos para equipe 

multiprofissional ou se alterações 

no momento do grupo; 

Registros nas cadernetas dos 

pacientes; 

Registros nos documentos oficiais 

(ex: Ficha coletiva). 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Gestão, Atenção 

Básica e Saúde da 

Família. 

 

 

 

Eixo 06: DIABETES MELITTUS (DM) 

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo:  

 Reduzir a internação hospitalar por diabetes mellitus no Município. 

 Criar estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus 

Diretriz:  

 Estimular a adesão e utilização dos protocolos de prevenção clínica de doença cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica, conforme caderno 

de atenção básica. 

 Promover o acesso regular a medicamentos definidos nos protocolos de controle de hipertensão e diabetes. 
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Indicadores:  

 Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM) 

  Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, 

câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas). 

Meta:     

            26,67 %               

 

            11 

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

 

1. Rastreamento, Diagnóstico 

precoce e Controle da Glicemia. 

 

Além do rastreamento, 

diagnóstico precoce, o 

acompanhamento efetivo dos 

casos pelas equipes da AB é 

fundamental, pois o controle da 

Glicose reduz complicações 

cardiovasculares e de outros 

órgãos. 

Verificação da glicose nas UBS, 

Visita Domiciliar e Eventos. 

Observar Diabetes Mellitus 

segundo os ciclos de vida. 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Gestão, Atenção 

Básica e Saúde da 

Família. 

Entidades do 

município. 

2. Consulta Médica na UBS A consulta de avaliação inicial de 

pessoas com diagnóstico de DM 

será realizada pelo médico da 

Atenção Básica. Nesta consulta, o 

profissional precisará classificar o 

tipo de DM, identificar os fatores 

de risco, avaliar as 

condições de saúde, estratificar, se 

necessário, o risco cardiovascular 

da pessoa, e orientar quanto à 

prevenção e ao manejo de 

complicações crônicas. 

A consulta médica deverá incluir 

quatro aspectos fundamentais: 

história da pessoa, exame físico, 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Médica  
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avaliação laboratorial e 

estratificação do risco 

cardiovascular e considerar a 

hipótese de outra situação clínica 

para encaminhamento à consulta 

em outro nível de atenção. O 

processo de educação em Saúde 

estabelecido entre o médico e a 

pessoa deve ser contínuo e 

iniciado nessa primeira consulta. 

Investigar a sua história, realizar o 

exame físico e solicitar exames 

laboratoriais, que contribuirão 

para o diagnóstico, a avaliação de 

risco para DCV e a decisão 

terapêutica. Bem como avaliar 

exames complementares.  

Observar Diabetes Mellitus 

segundo os ciclos de vida 

3. Prevalência de DM no 

município, na equipe. 

Cadastramento e 

acompanhamento dos 

portadores de DM. 

Periodicamente alimentar e 

analisar os dados dos Sistemas de 

Informação. 

E-SUS e Prontuário da Família 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Gestão, Atenção 

Básica e Saúde da 

Família e ACS. 

 

 

4. Manter as  consultas de 

Enfermagem 

Consulta de enfermagem para 

avaliação inicial e orientação 

sobre estilo de vida saudável, para 

acompanhamento de pessoas com 

DM. 

Implantar nas UBS a Consulta de 

enfermagem para rastreamento 

para a população-alvo definida 

pelo serviço de Saúde seja 

realizada pelo enfermeiro da UBS, 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Enfermagem 

 (Enfermeiro) 
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encaminhando para o médico em 

um segundo momento, a fim de 

confirmar o diagnóstico dos casos 

suspeitos. 

Os objetivos da consulta de 

rastreamento são: conhecer a 

história pregressa da pessoa; 

realizar o exame físico, incluindo 

a verificação de pressão arterial, 

de dados antropométricos (peso, 

altura e circunferência abdominal) 

e do cálculo do IMC; identificar 

os fatores de risco para DM; 

avaliar as condições de saúde e 

solicitar os exames laboratoriais 

necessários e que possam 

contribuir para o diagnóstico e 

para a decisão terapêutica ou 

preventiva. 

Observar diabetes mellitus 

segundo os ciclos de vida. 

5. Tratamento e Acompanhamento 

das Pessoas com Diabetes 

Mellitus na Atenção Básica 

Acompanhamento ambulatorial e 

domiciliar pela equipe médica e 

de enfermagem. Controle 

glicêmico. Tratamento 

farmacológico e não 

farmacológico. 

Acompanhamento de pacientes 

com sequelas e outras  

complicações. 

Fornecimento de medicamentos, 

observando a lista dos 

medicamentos padronizados. 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Atenção Básica e 

Saúde da Família e 

Farmacêutica. 

 Média e Alta 

complexidade 

6. Atendimento multidisciplinar Atendimento Nutricional  Federal, Atenção Básica e  
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(nutricionista) para 

recomendações Nutricionais na 

Prevenção e o Manejo da Diabetes 

Mellitus  através de consulta 

individual e em grupo 

Encaminhar para as Oficinas 

Terapêuticas de Atividade Física 

para Pessoas com Diabetes 

Mellitus 

Saúde Bucal e Diabetes Mellitus: 

Ofertar, Agendar e/ou encaminhar 

para Consulta odontológica 

individual e Orientações em 

Grupos. 

Orientações farmacêuticas nos 

Grupos. 

Estadual e 

Municipal. 

Saúde da Família e 

Farmacêutica. 

 

7. Atendimento de urgência  

Primeiro atendimento às crises de 

hipo e hiperglicemia e outras 

complicações na UBS e/ou no 

ambiente hospitalar. 

Atendimento domiciliar se 

necessário. 

Manter de medicamentos de 

urgência na UBS 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Gestão, Atenção 

Básica e Saúde da 

Família e 

Farmacêutica. 

Hospital local. 

 

8. Medidas Preventivas 

 

Ações educativas para controle de 

condições de risco (obesidade, 

vida sedentária, tabagismo), 

prevenção de complicações. 

Educação Permanente para as 

equipes da AB. 

Criar e distribuir materiais 

educativos.  

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

Gestão, Atenção 

Básica e Saúde da 

Família. 

 

9. Acompanhamento dos Diabéticos 

nos Grupos de Saúde 

Incentivar a participação dos 

Diabéticos no grupo de saúde 

 Federal, 

Estadual e 

Gestão, Atenção 

Básica e Saúde da 
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mais próximo de sua residência. 

Palestras, verificação PA, HGT, 

Entrega dos medicamentos 

básicos e encaminhamentos para 

equipe multiprofissional ou se 

alterações no momento do grupo; 

Registros nas cadernetas dos 

pacientes; 

Registros nos documentos oficiais 

(ex: Ficha coletiva). 

Municipal. Família. 

10. Avaliação e Cuidados com os 

Pés de Pessoas com Diabetes 

Mellitus na Atenção Básica. 

Consulta médica e/ou de 

enfermagem de acompanhamento 

de pessoas com DM e a avaliação 

dos pés. 

• Avaliar o conhecimento do 

paciente sobre o diabetes; 

• Avaliar o conhecimento sobre os 

cuidados com os pés e as unhas 

(complicações 

agudas e crônicas de fácil 

identificação); 

• Avaliar o comportamento do 

paciente com relação aos seus pés; 

• Avaliar o cuidado executado 

pela pessoa; 

• Avaliar o apoio familiar no 

cuidado com os pés; 

• Avaliar as condições dos 

calçados e das palmilhas.  

 Federal, 

Estadual e 

Municipal. 

  

 

 

Eixo 07:ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Ano de Referência: 2021 



PAS-PROGRAMAÇÃO ANUAL EM SAÚDE DE FORTALEZA DOS VALOS 2021 
 

 24 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 16/2017 

Objetivo:  

 Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir, em conjunto com as demais esferas de governo, o acesso da população aos 

medicamentos seguros eficazes, promovendo seu uso racional, observadas as normas vigentes e pactuações estabelecidas; 

Indicadores:  

 Pacientes diabéticos cadastrados nos programa que recebem medicação regular; 

 Pacientes hipertensos cadastrados no programa que recebem medicação regular; 

 Pacientes diabéticos insulino dependentes que recebem regularmente os insumos de diabetes; 

 Percentual de contrapartida municipal na assistência farmacêutica. 

 

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

1. Organizar a aquisição, 

Controlar e Manter com 

critérios técnicos os 

medicamentos e fornecer aos 

pacientes cadastrados nos 

programas conforme 

determinação legal. 

 

  SS/SES/MS 

I - União: R$ 

5,10 por 

habitante/ano;  

II - Estados e 

Distrito Federal: 

R$ 1,86 por 

habitante/ano; e  

III - Municípios: 

R$ 1,86 por 

habitante/ano. 

Núcleo Municipal 

de Assistência 

Farmacêutica  

 

2. Receber, orientar e encaminhar 

processos administrativos e 

judiciais de fornecimento de 

medicamentos fora da lista da 

Atenção Básica. 

                     Federal 

Estadual 

Municipal 
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3. Atualização da REMUME Manter e/ou alterar e/ou ampliar 

a Relação Municipal de 

Medicamentos Essenciais 

atualizada e em consonância com 

as Portarias vigentes.  

 Federal 

Estadual 

Municipal 

Núcleo Municipal 

de Assistência 

Farmacêutica 

 

 

 

 

Eixo 08: AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo:  

 Preservar a saúde bucal na população de Fortaleza dos Valos, através da prevenção e de tratamento ambulatorial. 

Indicadores: 

 Proporção de Exodontias em relação aos procedimentos 

 Cobertura da população estimada em saúde Bucal 

Meta: 

         9,30 

       100% 

Ações     e        Metas Anuais Origem dos Recursos 

Orçamentários 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

1. Prevenção de problemas 

odontológicos* 

Procedimentos coletivos e individuais; 

Escovação supervisionada e evidenciação 

de placa; 

Aplicações de flúor; 

Educação em saúde bucal (palestras). 

Recursos Municipais, 

Estaduais e Federais 

Coordenação da 

Saúde Bucal, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 

 

2. Tratamento dos problemas 

odontológicos, 

prioritariamente na população 

de 6 meses a 18 anos  

Consultas e Procedimentos preventivos, 

terapêuticos e reabilitadores, focados nas 

crianças e adolescentes. 

Recursos Municipais, 

Estaduais e Federais 

Coordenação da 

Saúde Bucal, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 
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3. Atendimento odontológico 

clínico e urgências 

 

Acolhimento a toda a demanda espontânea 

com atendimento imediato ou remarcação 

de consulta 

Recursos Municipais, 

Estaduais e Federais 

Coordenação da 

Saúde Bucal, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 

 

4. Programa Sorrindo para o 

Futuro – SESC 

 

Desenvolver ações educativas de 

preservação e proteção da Saúde bucal, 

através da educação preventiva em saúde 

bucal; 

Realizar campanhas, palestras, projetos e 

oficinas, com finalidade reforçar práticas 

educativas para desenvolver a saúde bucal e 

aquisição de posturas saudáveis, tendo 

como público alvo: as crianças em idade 

escolar de pré-escola a 6 ano.; 

Fornecimento de kits de prevenção. 

Recursos Municipal e 

Estadual  

Coordenação da 

Saúde Bucal, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 

SESC 

5. Aquisição de novos 

equipamentos 

Aquisição de equipamentos novos a fim de 

evitar interrupções e aprimorar os 

atendimentos  

Recursos Municipal 

Estadual 

Federal  

Coordenação da 

Saúde Bucal, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 

 

6. Prevenção de cárie dentária, 

doença periodontal e câncer 

bucal 

Controle do teor de flúor nas águas de 

abastecimento público através da CORSAN 

Orientação á população através de 

educação em saúde bucal (palestras, 

conversas, grupos ...)  

Recursos Federal,  

Municipal e Estadual  

Coordenação da 

Saúde Bucal, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 

 

7. ESF bucal no interior * 

 

Atendimento integral para a população 

rural do município por meio da unidade 

móvel ou das unidades de saúde da 

localidade   

Recursos Municipais, 

Estaduais e Federais 

Coordenação da 

Saúde Bucal, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 

 

8. Programa Brasil Sorridente – 

para fornecer próteses dentárias à 

população com indicação 

Parceria com Ministério da Saúde  para 

receber recursos e realizar conveniar com 

Laboratórios de Próteses dentárias.  

Recursos Municipais e 

Federais 

Coordenação da 

Saúde Bucal, 

Atenção Básica, 

 

Laboratórios de 

Fornecimento de 
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médica/odontológica.  ( Recurso por produção: 20 e 50 

próteses/mês: R$ 7.500,00  

Saúde da Família e 

Gestão 

Próteses Dentárias. 

9.Pré-natal Odontológico Atendimento a todas as gestantes em 

acompanhamento na rede pública, com 

consultas de avaliação e orientação sobre 

saúde oral na gravidez e do recém nascido  

Municipal, estadual e 

federal. 

Coordenação  da 

Saúde Bucal, 

Atenção Básica. 

 

*Atividades com realização 

dependente das condições  

sanitárias decorrente da pandemia 

do COVID 19 

    

 

 

Eixo 09: AÇÕES DE SAÚDE DA CRIANÇA  

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo:  

 Promover ações à saúde da Criança no Município de Fortaleza dos Valos 

 Integrar diversas ações já existentes para atendimento a essa população 

 Promover o aleitamento materno e a saúde da criança, a partir da gestação aos nove anos  de vida, com especial atenção à primeira infância (zero 

a cinco anos) e às populações de maior vulnerabilidade, como crianças com deficiência, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, e em situação de rua. 

Diretriz:  

 Oferecer atenção humanizada e qualificada à gestação, parto, nascimento e recém-nascido; aleitamento materno e alimentação complementar 

saudável; promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral; atenção a crianças com agravos prevalentes na infância e 

com doenças crônicas; atenção à criança em situação de violências, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz; atenção à saúde de 

crianças com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade; vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. 
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Indicadores:  

 Proporção de óbitos não fetais informados ao SIM com causa básica definida. 

 Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas 

 Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade 

 Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso para idade. 

 Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pre-natal. 

 Taxa de mortalidade infantil. 

 Proporção de Nascidos Vivos com Baixo Peso ao Nascer – 2500gr 

 Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos 

Metas: 

 95,00 

 75,00% 

    0 

 

 

    0 

 

    0 

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

1. Integrar diversas ações já 

existentes para atendimento a 

essa população 

 

Vigilância Nutricional 

Imunização 

 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação da 

Saúde da Criança, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 

 

2. Assistência às doenças 

prevalentes na infância  

Assistência às IRA em menores de 

5 anos; 

Assistência às doenças Diarreicas 

em crianças menores de 5 anos; 

Assistência à outras doenças 

prevalentes; 

Atividades educativas de 

promoção da saúde e prevenção 

das doenças; 

Garantia de acesso a referência 

hospitalar e ambulatorial 

especializada, quando necessário 

(programada e negociada, com 

mecanismos e regulação); 

Realização ou referência para 

exames laboratoriais. 

 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação da 

Saúde da Criança, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 

 



PAS-PROGRAMAÇÃO ANUAL EM SAÚDE DE FORTALEZA DOS VALOS 2021 
 

 29 

3. Redução da Mortalidade Infantil Identificar, investigar, analisar e 

monitorar os óbitos junto com a 

Vigilância Epidemiológica 

 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação da 

Saúde da Criança, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 

 

4. Acompanhar os casos suspeitos 

de microcefalia 

Informar PC mensalmente 

Visita Domiciliar 

Encaminhar 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 Referências 

5. programa Estratégia amamenta 

Alimenta Brasil- EAAB 

 

 

 

 

Garantir o aleitamento materno 

exclusivo de 0 a 6 meses e 

complementar de 6 meses a 2 

anos.  

Orientação de introdução 

alimentar para crianças a partir de 

6 meses de idade. 

Visitas até os 10 primeiros dias de 

nascidos. 

Puericultura mensal até o primeiro 

ano.   

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação da 

Saúde da Criança, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 

 

6.Programa Nacional de 

Suplementação de Vatamina A 

 

 

 

 

Suplementar crianças de 6 a 59 

meses com objetivo de reduzir e 

erradicar a deficiência nutricional 

de vitamina A. 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

  

 

 

Eixo 10: AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER  

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 
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Objetivo: 

 Ampliar o acesso a diagnóstico e cuidados das gestantes e bebês 

 Ampliar o acesso e a oferta de serviços e ações de Atenção a Saúde da Mulher 

Diretriz:  

 Controle do Câncer de Colo de Útero e de Mama; 

 Tratar/seguir as lesões precursoras do câncer do colo do útero no nível ambulatorial; 

 Redução da Mortalidade Infantil e Materna. 

Indicadores:  

 Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária; 

 Razão de exames citopatológicos do colo do útero em  mulheres de 25-64 anos e a população da mesma faixa etária; 

 Acompanhar tratamento/seguimento no nível ambulatorial das lesões precursoras de câncer de colo uterino – lesões de alto 

grau (NIC II E NIC III); 

 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados  

 Proporção de óbitos maternos investigados; 

 Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência   

 Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar; 

 Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etários 10 a 19 anos 

 Número de casos novos de sífilis congênita; 

Metas: 

0,35 

0,44 

0,53 

 

100,00% 

100,00% 

  0 

 12,24% 

 10% 

 0 

  

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

 

1. Pré natal  

 

Ampliar consultas junto aos ESF 

conforme preconizado pelo MS 

Manter Teste rápido de gravidez 

em todas UBS 

Testes rápidos de sífilis e HIV 

Vacinação de acordo com o 

calendário  

Exames disponíveis, manter , 

melhorar o acesso 

Diagnóstico de gravidez 

Cadastramento de gestantes no 1º 

trimestre; 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação da 

Saúde da Mulher, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 
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Classificação de risco gestacional 

desde a 1ª consulta; 

Suplementação alimentar para 

gestantes com baixo peso; 

Acompanhamento de pré-natal de 

baixo risco; 

Vacinação antitetânica; 

Avaliação do puerpério; 

Realização ou referência para 

exames laboratoriais de rotina; 

Alimentação e análise de Sistemas 

de Informações (Sisprenatal); 

Atividades educativas para 

promoção da saúde com 

Assistência Social; 

Distribuição de anticoncepcional à 

mulheres em idade fértil; 

Orientações em palestras no 

interior e sede do município; 

Gestação precoce; 

Alimentação dos Sistemas de 

Informação. 

2. Prevenção de Câncer de Colo 

de Útero  

 

Ampliar campanhas e horário CP 

Qualificação da oferta com foco 

na população de 25 a 59 anos e na 

periodicidade recomendada pelo 

programa de rastreamento; 

Ampliar a oferta do exame 

preventivo do câncer do colo do 

útero visando alcançar uma 

cobertura de 100% da população 

alvo; 

Rastreamento de câncer de colo de 

útero; 

  

 

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

 

Coordenação da 

Saúde da Mulher, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 
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Coleta de material para exames de 

citopatologia; 

Realização ou referência para 

exames citopatológico; 

Alimentação dos Sistemas de 

Informação; 

Capacitações para equipe 

Ampliar divulgação das ações 

preventivas. 

 

3. Planejamento Familiar  

Criar consulta médica e de 

enfermagem; 

Fornecimento de medicamentos e 

de métodos anticoncepcionais; 

Implementar ações de orientação, 

acompanhamento e Controle de 

natalidade; 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação da 

Saúde da Mulher, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 

 

4. Controle do Câncer de Mama  Sensibilizar as mulheres ao 

autocuidado. 

Ampliar a oferta de mamografia 

visando alcançar uma cobertura de 

100% da população alvo. 

Encaminhar para as referencia de 

mamografias e firmar parcerias 

com entidades afins,   

Ampliar e intensificar as  

campanhas preventivas: Outubro 

Rosa, março: Dia Mundial da 

Mulher e  ampliado em outros 

momentos do ano.  

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação da 

Saúde da Mulher, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 

Datamed 

5. Redução da Mortalidade 

Materna 

Manter as condições de acesso das 

gestantes aos exames; 

Melhoria da qualidade da 

assistência ao pré-natal, ao parto e 

ao RN; 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação da 

Saúde da Mulher, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 
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Ações de promoção do 

Aleitamento Materno; 

Atenção à gestação de alto risco; 

Atenção ao Pré-natal e Puerpério; 

 

 

Eixo 11: AÇÕES DE SAÚDE DO IDOSO  

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo: 

 Promoção da Saúde da Pessoa Idosa com ações que visem o envelhecimento saudável 

Diretriz:  

 Ter um envelhecimento ativo e saudável, atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa, estimulo às ações intersetoriais, além do 

fortalecimento do controle social, garantia de orçamento, incentivo a estudos e pesquisas dentre outras. 

 

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

1. Implementar a Politica de 

Saúde da Pessoa Idosa 

 

Implementar a distribuição da 

Caderneta de Saúde da Pessoa 

Idosa, nas UBS, Grupos de saúde 

e VD das ACS, mediante 

disponibilização pelo Ministério 

da Saúde; 

Implantar Manual de Atenção 

Básica à Saúde da Pessoa Idosa 

Reorganizar o processo de 

acolhimento à pessoa idosa nas 

unidades de saúde; 

Implementar programa de 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação da 

Saúde do Idoso, 

Atenção Básica, 

saúde da Família e 

Gestão 

Conselho 

Municipal do 

Idoso 



PAS-PROGRAMAÇÃO ANUAL EM SAÚDE DE FORTALEZA DOS VALOS 2021 
 

 34 

educação permanente na área do 

envelhecimento e saúde do idoso, 

voltado para profissionais da rede 

de atenção básica em saúde; com 

ênfase na prevenção de quedas. 

Qualificar a dispensação e o 

acesso da população idosa à 

Assistência Farmacêutica; 

Instituir a atenção domiciliar ao 

idoso; 

 Monitorar todos os idosos com 

doenças crônicas através dos 

formulários padrões 

Ampliar o acesso, incluir e/ou 

potencializar o cuidado integral, 

concretizar ações intersetoriais nos 

territórios com foco nas 

especificidades e demandas de 

cuidado da população idosa, 

necessitando de intervenções 

multidimensionais e 

multissetoriais com foco no 

cuidado. 

 

 

 

Eixo 12: SAÚDE DO HOMEM  

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo:  

 Facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde, contribuindo para redução das causas de morbidade e mortalidade 
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nessa população.  

 Fortalecimento da Politica de atenção integral a saúde do homem 

 Implantar a linha de cuidado para romper as barreiras de acesso dos homens aos serviços de Atenção Básica. 

Diretriz:  

 Promover o engajamento dos homens nas ações do planejamento reprodutivo e no acompanhamento do pré-natal, do parto e do pós-parto de suas 

parceiras e nos cuidados no desenvolvimento da criança, com a possibilidade real de melhoria na qualidade de vida para todas as pessoas 

envolvidas e vínculos afetivos saudáveis. 

  Acesso e Acolhimento; Saúde Sexual e Reprodutiva; Paternidade e Cuidado; Prevenção de Violências e Acidentes. 

Indicadores:  

Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNT 

- doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)                                                         

Meta: 

         

       11 

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

 

1. Manter linha de cuidado de 

Atenção à Saúde ao Homem  

Manter linha de cuidado através 

da criação do plano 

Sensibilizar profissionais e os 

usuários nas ações de promoção e 

prevenção à saúde do homem; 

Incentivar e facilitar o acesso 

dessa população 

Promover campanhas de 

sensibilização voltadas à adesão 

dos homens às unidades de saúde; 

Orientações em palestras no 

interior e sede do município; 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação da 

Saúde do Homem, 

Atenção Básica, 

saúde da Família e 

Gestão 

 

 

2. Realizar Educação Permanente  

Capacitar os profissionais das 

equipes para essa nova política. 

 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação da 

Saúde do Homem, 

Atenção Básica, 

saúde da Família e 

Gestão 

Coordenadoria de 

Saúde 
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Eixo 13: SAÚDE MENTAL  

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo: Ampliar o acesso ao tratamento ambulatorial em saúde mental 

Indicadores:  

 Taxa de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)  

 Proporção de atendimentos em saúde mental exceto usuários de álcool e drogas. 

 Proporção de atendimentos de usuários de álcool. 

 Proporção de atendimentos de usuários de drogas. 

 Taxa de prevalência de alcoolismo. 

 

Metas: 

1 CAPS Regional 

 

 

 

 

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

1. Identificação de pacientes 

portadores de doenças mentais; 

 

 

Cadastramento de pessoas 

portadoras de doenças mentais;  

Levantamento de medicamentos 

usados; 

 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação da 

Saúde Mental, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e 

Gestão 
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2. Proporcionar um melhor 

estado de saúde físico/mental 

de pacientes, reduzindo crises, 

colaborando para a harmonia 

no convívio social. 

 

 

 

Fornecimento de medicamentos; 

Formação de grupos de pessoas 

portadoras de doenças mentais; 

Acompanhamento por equipe 

multiprofissional (psicólogo, 

psiquiatra, medico, enfermeira, 

assistente social); 

Manter e ampliar as Oficinas 

Terapêuticas oferecidas 

atualmente; 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Educação Permanente em 

Saúde Mental 

 

Capacitar as equipes em saúde 

Mental, facilitando o acesso dos 

pacientes à  Rede                     

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

  

Coordenadoria de 

Saúde / SES 

 

 

 

Eixo14: VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo:  

 Desenvolver ações de promoção de saúde, prevenção de riscos de doenças individuais coletiva e fiscalização de estabelecimentos de saúde e de 

interesse a saúde. 

Diretriz:  

 Reduzir os riscos à saúde da população, por meio de ações de promoção, prevenção e fiscalização.  

 Realizar inspeções sanitárias com qualidade satisfatória. 

 

Indicadores: 

 Pactuação de ações estratégicas de vigilância sanitária. 
Metas: 

       100%  
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 Inspeção sanitária em estabelecimentos e serviços de saúde e de interesse a saúde 

 Número absoluto de óbitos por dengue 

 Proporção de imóveis visitados em pelo menos 4 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue 

 

       100%                                                                                                   

0 n.absoluto 

4 n.absoluto 

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

 

1. Fiscalização em 

estabelecimentos comerciais de 

alimentos; 

 

Cadastro, licença, inspeção, 

vistoria em estabelecimento e 

veículos para comercio e 

transporte de alimento; 

Coleta de amostra de alimentos 

para análise; 

Apreensão de produto em situação 

irregular; 

Inspecionar local de preparo e 

manipulação de alimentos;  

Encaminhar manipuladores para 

exame;  

Autuar estabelecimentos 

irregulares; 

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

VISA 

 

 

2. Doenças transmitidas por 

alimentos - DTA; 

 

Notificar os surtos de doenças 

transmitidas por alimentos junto 

com a Epidemiologia; 

Coletar amostra de alimentos para 

análise (DTA, etc) 

Inspecionar local de preparo; 

Encaminhar manipuladores para 

exame; 

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

VISA e Vigilância 

Epidemiológica 

Laboratório 

Lacen 

 

3. Água 

 

Cadastrar serviço de 

abastecimento de água; 

Cadastro de fontes alternativas de 

água; 

Cadastro de caixas d’água de uso 

coletivo; 

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

VISA e Vigilância 

Ambiental 
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Inspecionar reservatórios coletivos 

de água; 

Coleta de amostras de água para a 

análise. 

Ampliar a proporção de análises 

realizadas em amostras de água 

para consumo humano, quanto aos 

parâmetros coliformes totais, cloro 

residual livre e turbidez.  

 

4. Combate ao Aedes aegypti 

 

Realizar visitas domiciliares para 

controle do mosquito em 100% 

dos domicílios urbanos; 

Distribuição de folders educativos; 

Realizar atividades de Educação 

em saúde na comunidade 

Manter atualizado o plano de 

contingência 

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

VISA, ESF, 

Agentes de 

Endemias, 

Agentes de Saúde 

e Visitadores do 

PIM. 

 

Exército 

Secretaria de 

Educação 

Entidades  

Comitê 

5. Fiscalização em Drogarias Fiscalização nas Drogarias do 

município; 

Recebimento e conferência das 

RMNRA e RMNRB2 

Recebimento e conferência dos 

Balanços Trimestrais e Anual 

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

 

VISA 

 

 

6. Fiscalização das Farmácias 

 

Fiscalização na farmácia central 

do município.  

 

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

 

VISA 

 

7. Fiscalização nos demais 

estabelecimentos de saúde 

Fiscalização nas unidades básicas 

de saúde, nos consultórios e 

clínicas médicas, odontológicas, 

de fisioterapia e afins; 

Fiscalização de clínicas 

veterinárias.  

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

VISA  
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8. Fiscalização nos 

estabelecimentos de interesse a 

saúde 

Fiscalização de estabelecimentos 

de controle de pragas e vetores; 

Fiscalização de óticas, hotéis, 

motéis, instituições de longa 

permanência para idosos escolas 

de educação infantil; 

Fiscalização de agropecuárias e 

pet shops. 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

VISA  

 

9. Campanhas Educativas 

Campanhas de esclarecimento e 

educação a população 

relacionadas à orientar os 

profissionais de saúde do 

município para desenvolver ações 

básicas de vigilância Sanitária;  

Desenvolver ações educativas de 

vigilância sanitária para 

manipuladores de alimentos; 

Participar de capacitações 

relacionadas à vigilância sanitária. 

 

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

VISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo 15: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 
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Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivos:  

 Fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de 

controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem 

como dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população definida.  

 Constituir-se como importante instrumento para o planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde, bem como a 

normatização das atividades técnicas correlatas.  

Diretriz: 

 O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) compreende o conjunto articulado de instituições do setor público e privado, 

componente do Sistema Único de Saúde (SUS), que, direta ou indiretamente, notifica doenças e agravos, presta serviços a grupos populacionais 

ou orienta a conduta a ser tomada para o controle dos mesmos. 

Indicadores:                                                                                                                                            

 Proporção de óbitos maternos investigados 

 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (mif) investigados 

 Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata(DNCI) encerrados em até 60 dias após a notificação 

 Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade 

 Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas 

 Proporção de registro de óbitos com causa básica definida 

Metas: 
      100,00 % 

      100,00 % 

        80% 

          0 n.absoluto 

        75 %          

      95,00 %                                                                                                                     

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

1. Notificar, investigar as doenças 

de notificação compulsória 

conforme portaria que define a 

lista de doenças. 

Notificar, investigar, e encerrar 

oportunamente todas as 

informações de doenças de 

notificação compulsória no 

SINAN ou SINAN ON LINE. 

Encaminhar as coletas para o 

LACEN em tempo hábil e 

condições adequadas, para 

confirmação laboratorial de casos 

de doença de notificação 

compulsória; 

Implantar a elaboração de  

informes epidemiológicos com 

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

Vigilância 

Epidemilógica, 

Saúde da Família  
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dados de doenças de notificação 

compulsória, óbitos e nascidos 

vivos e com análise da situação 

epidemiológica de agravos 

relevantes e divulgar na mídia. 

Capacitar todos os profissionais de 

saúde do município para 

desenvolver ações básicas de 

vigilância epidemiológica; 

Realizar Visita Domiciliar 

2. Imunizações – Vacinação de 

Rotina – Vacinação de 

Campanha 

 

Realizar a Vacinação de Rotina e 

a Vacinação de Campanhas; 

Notificação e acompanhamento de 

Agravos pós vacinação 

Ampliar salas de vacinas em todos 

ESFs. 

Realizar busca ativa dos faltosos 

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

Vigilância 

Epidemiológica, 

Saúde da Família. 

 

3. Alimentar mensalmente os 

sistemas de informação em 

saúde sob a responsabilidade da 

Vigilância Epidemiológica  

 

Alimentar mensalmente os 

sistemas SIVEP DDA, SINASC, 

SIM, SIPNI e WEB e SINAN.  

Realizar coleta das declarações de 

nascidos vivos e declarações de 

óbito no hospital e no cartório. 

Encaminhar as informações aos 

órgãos competentes. 

Realizar busca ativa de 

declarações de nascidos vivos e 

declarações de óbitos 

mensalmente nos cartórios de 

registro civil.  

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

Vigilância 

Epidemiológica, 

Saúde da Família. 

 

4. Investigações de óbitos Investigar 100% dos óbitos 

infantis, fetais e maternos e MIF 

através do preenchimento do 

  

Recursos 

Municipal, 

 

Vigilância 

Epidemiológica, 

Hospitais 
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formulário, busca ativa das 

informações e visita domiciliar 

Estadual e 

Federal 

Saúde da Família.  

 

5  Notificar no E-SUS VE e SIVEP 

gripe todos os casos suspeitos de 

covid-19  

 

Notificar no E-SUS VE e SIVEP 

gripe todos os casos suspeitos de 

covid-19 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Vigilancia 

Epidemiológica e  

saúde da Família    

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo 16: VIGILÂNCIA EM SAÙDE AMBIENTAL (VSA) 

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo: 

 Implementar e fortalecer os programas de vigilância em saúde ambiental  

 Proporcionar o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde 

humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros 

agravos à saúde. É também atribuição da VSA os procedimentos de vigilância epidemiológica das doenças e agravos à saúde humana, associados 

a contaminantes ambientais, especialmente os relacionados com a exposição a agrotóxicos, amianto, mercúrio, benzeno e chumbo.  

Diretriz: 

 Fortalecer a vigilância epidemiológica da doença para ampliar a detecção de casos de hepatite B, e a qualidade do encerramento dos casos por 

critério laboratorial. 

 Prover condições básicas para atendimento do paciente com dengue nas unidades hospitalares; 

 Atualizar o plano de contingência, definindo os locais de referência para atendimento dos casos. 

 Realizar atividades educativas sobre a temática Dengue para população. 

 Atuar na Vigilância da qualidade da água para consumo humano- VIGIAGUA; Vigilância em saúde de populações expostas a poluentes 

atmosféricos - VIGIAR; Vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes químicos – VIGIPEQ; Vigilância em saúde ambiental 

relacionada aos riscos decorrentes de desastres – VIGIDESASTRES e Vigilância em saúde ambiental relacionada aos fatores físicos – VIGIFIS. 

Indicadores: 

 Proporção de imóveis visitados em pelo menos 4 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue 

 Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, 

Metas: 

              4 n.absoluto 
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cloro residual livre e turbidez. 

Proporção de amostras de agua com Escherichia coli em soluções alternativas coletivas 

          95% 

            2%  

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

1. Vigiagua Manter o Programa Nacional de 

Vigilância da Qualidade da Água 

para Consumo Humano - 

Vigiagua, consiste no conjunto de 

ações adotadas para garantir à 

população o acesso à água em 

quantidade suficiente e qualidade 

compatível com o padrão de 

potabilidade, estabelecido na 

legislação vigente, como parte 

integrante das ações de promoção 

da saúde e prevenção dos agravos 

transmitidos pela água. 

Coletar água mensalmente nos 

pontos determinados e enviar 

imediatamente para a 

Coordenadoria de  Saúde. 

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

Gestão, Atenção 

Básica e  

Coordenação 

Saúde Ambiental 

 

2. Vigipeq Adotar medidas de promoção da 

saúde, prevenção e atenção 

integral das populações expostas, 

conforme preconizado pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

Identificar populações 

susceptíveis aos fatores de risco, 

conhecimento e detalhamento das 

exposições e atenção integral à 

saúde das populações expostas a 

contaminantes químicos. 

Capacitação da equipe 

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

Gestão, Atenção 

Básica e  

Coordenação 

Saúde Ambiental 

Coordenadoria/SES 

3. Vigiar Conhecer e mensurar os riscos ou  Recursos   
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perigos específicos no meio 

ambiente e na saúde (indicadores 

de saúde: morbidade e 

mortalidade por doenças 

respiratórias e cardiovasculares); 

Criar uma base de dados 

atualizada e que possa ser 

continuamente alimentada e  

Gerar informação útil e 

representativa que permita seu 

uso para a tomada de decisão. 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Gestão, Atenção 

Básica e  

Coordenação 

Saúde Ambiental 

4. Vigidesastres Desenvolver um conjunto de 

ações a serem adotadas para 

reduzir o risco da exposição da 

população e dos profissionais de 

saúde aos desastres, reduzir 

doenças e agravos decorrentes 

deles bem como os danos à 

infraestrutura de saúde. Atuação 

em emergência em saúde pública 

por desastres de origem natural e 

tecnológica. Dentre seus objetos 

de atuação estão os desastres 

naturais (inundações, seca e 

estiagem, deslizamentos, dentre 

outros), os acidentes com 

produtos químicos, a emergência 

radiológica e a nuclear. Atuação 

baseada na gestão do risco, 

contemplando ações de redução 

do risco, manejo dos desastres e 

recuperação dos seus efeitos.  

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

Gestão, Atenção 

Básica e  

Coordenação 

Saúde Ambiental 

 

5. Vigifis Não se aplica (radionucleares)  Recursos 

Municipal, 

Gestão, Atenção 

Básica e  
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Estadual e 

Federal 

Coordenação 

Saúde Ambiental 

 

 

Eixo 17: VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo: Aumentar a identificação e a notificação dos agravos à Saúde do Trabalhador, buscando atingir toda a rede de serviços do SUS. 

Diretriz:  

 

 

Indicador:  

Proporção de municípios com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados. 

Proporção de preenchimento do campo ocupacional nas notificações de agravo relacionadas ao trabalho 

Proporção de óbitos por acidente de trabalho investigado 

Taxa de notificação de agravos ( acidentes e doenças ) relacionado ao trabalho 

Meta: 

       4 n.absoluto 

     95 % 

    100%  

      18 

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

1. Reestruturação da equipe 

responsável pela Saúde do 

Trabalhador. 

Rever a composição da equipe, 

através de novo Decreto. 

 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Gestão, Atenção 

Básica e  

Coordenação 

Saúde do 

Trabalhador 

 

3. Dar continuidade ao Projeto 

Cuidando do Cuidador 

implantado na SMS em 

parceria com o CEREST Ijuí. 

Manter a parceria estabelecida 

com o CEREST Ijuí para a 

continuidade do projeto na 

Secretaria. 

 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação 

Saúde do 

Trabalhador,  

e Gestão. 

Cerest Ijuí 
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4. Dar prosseguimento às 

capacitações já iniciadas para 

formação das equipes em 

Saúde do Trabalhador, em 

parceria com o CEREST. 

Capacitar as equipes da Secretaria 

da Saúde para lançarem o olhar 

para a Saúde do Trabalhador, 

auxiliando na captação de dados, 

casos, prevenção e melhoria no 

atendimento aos trabalhadores 

que necessitarem. 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação 

Saúde do 

Trabalhador,  

e Gestão. 

Cerest Ijuí 

5. Dar continuidade às 

capacitações já iniciadas para a 

qualificação das RINAs e 

SINAN 

 

Capacitar profissionais que 

atendem trabalhadores 

acidentados ou adoecidos e, com 

isso, responsáveis pelo 

preenchimento das fichas de 

RINA e SINAN, para qualificar a 

captação de dados. 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação 

Saúde do 

Trabalhador,  

Vigilância 

Epidemilógica  

Cerest, Empresas 

e Hospital 

6. Identificação e orientação de 

possíveis doenças do trabalho 

rural e urbano, e utilização 

correta dos agrotóxicos. 

Identificação de casos de doenças 

relacionadas ao trabalho; 

Orientação quanto à prevenção de 

doenças do trabalho; 

Tabulação de dados e informação 

de casos; 

Encaminhamento a referência 

regional em Ijuí. 

Rinas 

Sinan 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação 

Saúde do 

Trabalhador,  

Vigilância 

Epidemilógica e 

Regulação 

Cerest 

 

 

Eixo 18: GESTÃO 

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo: Cumprir com as atribuições inerentes à esfera municipal na condução do processo permanente de aprimoramento e consolidação do Sistema 

Único de Saúde, conforme assinatura do Termo de Compromisso de Gestão formalizando o Pacto pela Saúde. 
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Diretriz:  

 Gestão do SUS 

 Regionalização 

 Planejamento e Programação 

 Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria 

 Gestão do Trabalho 

 Educação na Saúde  

 Garantir a estrutura física e lógica necessária para a realização das ações de atenção básica, de acordo com as normas técnicas vigentes; 

 Participação e Controle Social 

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

 

Gestão do SUS 

 

1. Planejamento e 

Programação  

 

2. Regulação, Controle, 

Avaliação e Auditoria 

 

  

3. Gestão do Trabalho  

 

4. Educação na Saúde 

 Realizar os relatórios : 

Quadrimestral e Anual da Gestão 

dos Recursos do SUS; 

 Apoiar, incentivar e viabilizar as 

atividades das Equipes, Setores e 

Programas da Atenção Básica e 

CMS; 

 Implantar o e-SUS PEC em todos 

os territórios da SS: Acolhimento, 

consultório medico, Ambulatório; 

Autorizações e Agendamentos, 

Farmácia,  Salas de serviços 

especializados, Visitas 

domiciliares e Prestadores de 

serviços: laboratórios clínicos  e 

radiológicos, Hospital Municipal, 

Posto Odontológico,  

 Contratar/contratualizar serviços 

e recursos via convênios e 

contratos; 

 Acompanhar mensalmente o  

índice de alimentação regular da 

  

Federal 

Estadual e  

Municipal 

 

Gestão 

 

PMAQ 

Emenda 

Parlamentar 

CEREST 

Serviços de 

Informática da 

Prefeitura 

Secretaria de 

Obras e 

Prestadores de 

Serviço 

Secretaria de 

Educação 

Secretaria de 

Assistência 

Social 

Secretaria de  

Agricultura e 

Meio Ambiente 

Hospital 

Coordenadoria de 
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base de dados do cadastro 

nacional de estabelecimentos de 

saúde (CNES); 

 Ampliar os atendimentos clínicos 

básicas nas Unidades Básicas de 

Saúde:  Clinica Geral, Pediatria,  

Ginecologia / Obstetrícia; 

 Adquirir Equipamentos, Móveis, 

Materiais e Insumos para suprir 

as necessidades e demandas de 

todos os setores da SS; 

 Conservar e manter em 

funcionamento equipamentos, 

veículos, e ambientes da SS;  

 Ampliar e/ou renovar a frota de 

veículos da SS para atender as 

demandas de transporte de 

pacientes para encaminhamentos 

para as  

referencias dos serviços de média 

e alta complexidade e atender as 

necessidades dos serviços da 

Atenção Básica local: Aquisição 

de um micro ônibus, uma VAN 

Executiva de no mínimo 15 

lugares, uma ambulância, um 

veículo tipo camionete tração 4x4 

para ESF AB, 1 veículo de 07 

lugares e 1 veículo  de passeio ( 

ver modalidade pacote total e 

pagamento parcelado); 

 Formular e promover a gestão da 

educação permanente em saúde, 

Capacitação de conselheiros 

Saúde 
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municipais de saúde, Equipes: 

ACS, ACEs, Enfermagem, 

Médica, Administrativos, 

Serviços de Apoio através da 

realização de Oficinas de 

Educação Permanente em Saúde, 

Cursos de formação e 

atualização; 

 Incentivar as equipes da Atenção 

Básica, em especial das ESF 

contratualizadas no PMAQ na 

melhoria contínua das atividades 

e serviços, concedendo incentivo 

financeiro aos trabalhadores de 

Saúde em ESF, conforme 

preconiza o contrato PMAQ. 

 

 

Eixo 19: APOIO A SAÚDE DA FAMILIA  

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo:  

 Apoiar a consolidação da Atenção Básica, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo 

das ações.  

Diretriz: 

 A principal diretriz do SUS a ser praticada por este núcleo é a integralidade e deve estar presente na atitude do profissional no encontro com seus 

clientes.  

Ações:  
 Realizar discussões de casos clínicos, possibilitar o atendimento compartilhado entre profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas 

domiciliares,  

 Construção conjunta de projetos terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território e na saúde de grupos populacionais.  
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 Essas ações de saúde também podem ser intersetoriais, com foco prioritário nas ações de prevenção e promoção da saúde.  

 

 

 

 

Eixo 20 : PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo: 

 Implantação e fortalecimento da Política Nacional de Praticas integrativas e complementares no município de Fortaleza dos Valos – RS;  

 Incorporar e implementar as Práticas Integrativas e Complementares no SUS, na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e 

recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada ao cuidado continuado, humanizado e integral em saúde; 

 Contribuir ao aumento da resolubilidade do Sistema e ampliação do acesso à PNPIC, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança no 

uso; 

 Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de 

comunidades e; 

 Estimular as ações referentes ao controle/participação social, promovendo o envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e 

trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde.  

 

Diretriz: 

 Desenvolvimento de estratégias de qualificação em PIC para profissionais o SUS, em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos 

para Educação Permanente; 

 Estruturação e fortalecimento da atenção em PIC no SUS; 

 Divulgação e informação dos conhecimentos básicos da PIC para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando as 

metodologias participativas e o saber popular e tradicional; 

 Estímulo às ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações; 

 Fortalecimento da participação social; 

 Provimento do acesso a medicamentos homeopáticos e fitoterápicos na perspectiva da ampliação da produção pública, assegurando as 

especificidades da assistência farmacêutica nestes âmbitos na regulamentação sanitária; 

 Garantia do acesso aos demais insumos estratégicos da PNPIC, com qualidade e segurança das ações; 

 Incentivo à pesquisa em PIC com vistas ao aprimoramento da atenção à saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança dos cuidados 
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prestados; 

 Desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação da PIC, para instrumentalização de processos de gestão; 

 Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências da PIC nos campos da atenção, da educação permanente e da pesquisa em 

saúde; 

 Garantia do monitoramento da qualidade dos fitoterápicos pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

1. Manter o projeto em conjunto 

com a Emater. 

Manter grupo de estudos para as 

Agentes de Saúde 

Implementar práticas nas 

comunidades 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

Gestão 

ESF/ACS 

 

 

 

Emater 

2. Implementar as PIC Incentivar a gestão a inserir no 

planos de saúde, projetos 

implantação das PICs. 

Fomentar a criação de 

coordenação municipal de PICs.  

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

AB 

Gestão 

MS 

SES 

3. Educação permanente para 

todos os profissionais da AB 

Incentivar a gestão a inserir no 

planos de saúde, projetos de 

capacitação nas PICs.  

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

AB 

Gestão 

MS 

SES 

 

 

 

Eixo 21: Politica de Alimentação e Nutrição (PNAN) 

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo:  

 Melhor as condições de alimentação, nutrição e saúde da população fortalezense, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e 

saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição.  

Diretriz: 
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  Abranger o escopo da atenção nutricional no SUS com foco na vigilância, promoção, prevenção e cuidado integral de agravos relacionados à 

alimentação e nutrição; atividades, essas, integradas às demais ações de saúde nas redes de atenção, tendo a atenção básica como ordenadora das 

ações. 

Ações/Temas:  
  Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. 

  Promoção da Saúde e da Alimentação Adequada e Saudável. 

  Prevenção e Controle de Agravos Nutricionais 

  Programa Bolsa Família 

Indicadores: 

 Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa bolsa família 
Metas: 
    80,00 

 

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

1.  Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional. 

 

Manter e ampliar ações e 

alimentação da VAN e SISVAN 

SISVAN WEB 

Manter e ampliar parâmetros para 

Avaliação Nutricional 

Inquéritos Populacionais e 

Chamadas Nutricionais através de 

campanhas de todos ciclos de vida 

  

 Federal, 

Estadual e 

Municipal 

Coordenação setor 

de Nutrição, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e  

Gestão 

 

2. Prevenção e Controle de 

Agravos Nutricionais 

 

Aderir e seguir as ações dos 

programas: 

Excesso de Peso (sobrepeso e 

obesidade) 

Desnutrição 

Deficiência de ferro  

Deficiência de Iodo 

Beribéri (deficiência de vitamina 

B1 ou tiamina)  

Necessidades Alimentares 

Especiais 

PN SUA/ programa nacional de 

suplemento de vitaminaA 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal 

Coordenação setor 

de Nutrição, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e  

Gestão 
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3. Programa Bolsa Família Manter o acompanhamento das 

famílias através de chamadas 

nutricionais, ACS e mídia local 

Identificar de gestantes para 

recebimento do Benefício Variável 

à Gestante (BVG) através de  

identificação de mulher grávida. 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal 

Coordenação setor 

de Nutrição, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e  

Gestão 

 Secretaria da 

Assistência 

Social 

4. Linha de cuidado paciente 

obeso 

Realizar vigilância alimentar e 

nutricional da população adstrita 

com vistas à estratificação de risco 

para o cuidado do sobrepeso e da 

obesidade; 

Realizar ações de promoção da 

saúde e prevenção do sobrepeso e 

da obesidade de forma intersetorial 

e com participação popular, 

respeitando hábitos e cultura 

locais, com ênfase nas ações de 

promoção da alimentação 

adequada e saudável e da atividade 

física; 

 Apoiar o autocuidado para 

manutenção e recuperação do peso 

saudável; 

 Prestar assistência terapêutica 

multiprofissional aos indivíduos 

adultos com sobrepeso e obesidade 

que apresentem IMC entre 25 e 40 

kg/m², de acordo com as 

estratificações de risco e as 

diretrizes clínicas estabelecidas; 

Coordenar o cuidado dos 

indivíduos adultos que, esgotadas 

as possibilidades terapêuticas na 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal 

Coordenação setor 

de Nutrição, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e  

Gestão 

 



PAS-PROGRAMAÇÃO ANUAL EM SAÚDE DE FORTALEZA DOS VALOS 2021 
 

 55 

Atenção Básica, necessitarem de 

outros pontos de atenção, quando 

apresentarem IMC ³ 30 kg/m² com 

comorbidades ou IMC ³ 40 kg/m²; 

Prestar assistência terapêutica 

multiprofissional aos usuários que 

realizaram procedimento cirúrgico 

para tratamento da obesidade após 

o período de acompanhamento 

pós-operatório realizado na 

Atenção Especializada 

Ambulatorial e/ou Hospitalar; e 

Garantir o acolhimento adequado 

das pessoas com sobrepeso e 

obesidade em todos os setores da 

atenção básica. 

5. Serviço de Alimentação e 

Nutrição  

Realizar Educação Alimentar e 

Nutricional através de palestras 

nos diversos grupos. 

Manter parceria com a 

enfermagem dando suporte ao 

grupo de gestantes. 

Aumentar o incentivo ao 

aleitamento materno. 

Visita dentro dos 10 primeiros dias 

de nascido. 

Puericultura mensal até um ano de 

vida 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal 

Coordenação setor 

de Nutrição, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família e  

Gestão 

 

6. Processos administrativos 

suplementação alimentar 

Manter o acompanhamento e 

avaliação de pacientes com 

necessidade de suplementação 

alimentar 

 Federal, 

Estadual e 

Municipal 

Coordenação setor 

de Nutrição 
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Eixo 22: POLITICA DE SAÚDE DO ADOLESCENTE 

Ano de Referência: 2021 

Identificação: Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Valos. 

Ata de Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: 02/2021 

Objetivo: 

 Promoção à saúde; Prevenção e assistência às doenças prevalentes na adolescência. 

 Reduzir a incidência de doenças, melhorar a vigilância à saúde e contribuir, assim, para a melhoria da qualidade de vida dos 54 milhões de 

cidadãos brasileiros com idades entre 10 e 24 anos. 

Diretriz:  

 Promoção, proteção e recuperação da saúde de jovens e adolescentes 

 Cobertura vacinal contra Hepatite B e HPV de 09 a 13 anos e meningo em pessoas de 12 a 13 anos 

Ações     e        Metas Anuais Recursos 

Orçamentários 

Origem dos 

Recursos 

Área  

Responsável 

 

Parcerias Ações  Metas  

1. Organizar a Linha de cuidado 

dos adolescentes 

Criar a política municipal de 

atenção à saúde do adolescente, 

com ênfase às condições de 

vulnerabilidade (doenças 

crônicas, trajetória de vida nas 

ruas, violência, violação de 

direitos, adolescentes em 

conflito com a lei).  

Programar a rede de serviços 

para assistência integral ao 

adolescente. 

Elaborar fluxos de atendimento. 

  

 Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação da 

Politica do 

Adolescente, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família 

e Gestão 

  

Assistência 

Social, CRAS 

2. Vigilância Nutricional 

 

Acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento; 

Combate às carências 

nutricionais; 

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

 

Coordenação da 

Politica do 

Adolescente, 

 Laboratórios 

conveniados  
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Implantação e alimentação 

regular do SISVAN  

Realização ou referencia para 

exames laboratoriais; 

 

Federal Atenção Básica, 

Saúde da Família, 

Coordenação da 

Nutrição e Gestão  

3. Imunização  

 

Desenvolver ações sistemáticas 

de orientação e vacinação nas 

escolas públicas e privadas, 

visando à vacinação e à 

conclusão dos esquemas 

vacinais contra hepatite B, HPV, 

meningo e demais vacinas 

indicadas para a faixa etária;  

Desenvolver ações em parceria 

com os demais setores 

envolvidos com adolescentes. 

 Alimentação e 

acompanhamento dos Sistemas 

de Informações 

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

Coordenação da 

Politica do 

Adolescente, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família, 

Gestão e 

Vigilância 

Epidemiológica  

 

Secretaria da 

Educação 

 

4. Prevenção e assistência às 

doenças prevalentes na 

adolescência  

Atividades educativas de 

promoção da saúde e prevenção 

das doenças; 

Assistência às doenças 

prevalentes; 

Garantia de acesso a referência 

hospitalar e ambulatorial  

especializada, quando necessário 

(programada e negociada, com 

mecanismos e regulação); 

Realização ou referência para 

exames laboratoriais. 

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

Coordenação da 

Politica do 

Adolescente, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família 

e Gestão  

Média e Alta 

Comlexidade 

5. Promoção de Saúde bucal Desenvolver ações educativas de 

preservação, proteção e 

recuperação da Saúde Bucal, 

  

Recursos 

Municipal, 

Coordenação da 

Politica do 

Adolescente, 

SESC 
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através da educação preventiva 

em saúde bucal; 

Realizar campanhas, palestras, 

projetos e oficinas, com 

finalidade reforçar práticas 

educativas para desenvolver a 

saúde bucal e aquisição de 

posturas saudáveis. 

Propiciar procedimentos 

individuais curativos em 50% 

dos adolescentes. 

Auxílio para a realização de 

endodontias cirurgias na atenção 

especializada. 

Estadual e 

Federal 

Coordenação da 

Saúde 

Bucal,Atenção 

Básica, Saúde da 

Família e Gestão  

6. Prevenção e assistência à 

gravidez na adolescência 

Orientações em palestras e 

oficinas; 

Fornecimento de medicamentos 

e de métodos anticoncepcionais; 

Implementar ações de controle 

de natalidade; 

Diagnóstico de gravidez 

Cadastramento de gestantes no 

1º trimestre; 

Classificação de risco 

gestacional desde a 1ª consulta; 

Suplementação alimentar para 

gestantes com baixo peso; 

Acompanhamento de pré-natal 

de baixo risco; 

Avaliação do puerpério; 

Realização ou referência para 

exames laboratoriais de rotina; 

Atividades educativas para 

promoção da saúde; 

  

Recursos 

Municipal, 

Estadual e 

Federal 

 

Coordenação da 

Politica do 

Adolescente, 

Coordenação da 

Saúde da Mulher, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família 

e Gestão. 

  

Secretaria da 

Educação 



PAS-PROGRAMAÇÃO ANUAL EM SAÚDE DE FORTALEZA DOS VALOS 2021 
 

 59 

Formação de grupos de 

gestantes em cada unidade; 

Alimentação e análise de 

Sistemas de Informações 

7. Redução da Mortalidade  Fortalecer a rede de proteção ao 

adolescente, promovendo ações 

intersetoriais para prevenção do 

uso de álcool e drogas, violência 

e acidentes. 

Implantar a política municipal 

de enfrentamento às drogas, com 

o estabelecimento de uma 

referência específica para o 

atendimento dos adolescentes na 

rede de Saúde Mental. 

Identificar, investigar, analisar e 

monitorar os óbitos. 

 Recursos 

Municipal, 

Estadual 

Coordenação da 

Politica do 

Adolescente, 

Coordenação da 

Saúde Mental, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família 

e Gestão. 

 

8. Distribuição e Solicitação de 

Cadernetas de Adolescentes 

Distribuir cadernetas para todos 

adolescentes nas UBS. 

Implementar a solicitação da 

caderneta nos atendimentos de 

saúde. 

  Coordenação da 

Politica do 

Adolescente, 

Atenção Básica, 

Saúde da Família 

e Gestão.  
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LIMITE FINANCEIRO GLOBAL DO MUNICÍPIO 

 

De acordo com a LDO 2021 e a LOA 2021. 

 

Avaliação 
 

  A cada quadrimestre a equipe da Secretaria de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde reunir-se-ão para realizar a avaliação através do Relatório 

detalhado do quadrimestre anterior -RDQA e do Relatório Anual de Gestão-RAG. 

 

 

Revisão do Plano Anual de Saúde 
 

 O Plano Anual de Saúde foi confeccionado para quatro anos e será revisado quando necessário pela equipe da Secretaria de Saúde e Conselho 

Municipal de Saúde. O plano que está em vigor tem validade para o período 2018 a 2021, o mesmo foi alterado no ano de 2020 devido a Pandemia do 

Covid-19. 
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Aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde 

 
 A Programação Anual de Saúde para o exercício de 2021 foi enviada ao Conselho Municipal de Saúde no dia 18 de março de 2021, após 

apreciação, foi aprovada e consta na Ata nº 02/2021. 

   

 


